6

Den Kristna familjen (Kol 3:18-4:1)

6.1 Inledning: Gud har en plan för dina relationer.
❖ Tror du att Gud bryr sig om dina relationer?
➢ Tror du att Gud har en bestämd avsikt för mellanmänskliga relationer?
➢ Tror du att Gud har en bestämd avsikt med familjer? Med din familj?
❖ Detta är ett ämne som idag är kontroversiellt
➢ Det är ett ämne som ibland rör upp känslor
➢ Det är ett ämne som har missbrukats åt många håll
➢ Det är ett ämne där goda bröder och systrar i Kristus kommer till olika slutsatser.
❖ Just familjen är utsatt för en aldrig tidigare skådad diabolisk attack idag
➢ Fienden vill till varje pris förstöra eller försvaga familjer.
➢ Starka familjer är ett hot mot fiendens planer och ett grundläggande byggblock för Guds
rike.
➢ Vi ska se närmare på vad Gud säger om familjerelationen, och finna att det finns en speciell
välsignelse som Gud vill ge oss när vi vill leva efter hans tanke.
❖ Det finns sanning och uppenbarelse att hämta här
➢ Kräver ett öppet sinne, att låta texten tala snarare än att göra tolkningar.
➢ Kräver ett helhetsgrepp och en vid förståelse.
➢ Kräver Andens ledning och närvaro, och det ber vi om i Jesu namn.

6.2 Manligt och kvinnligt i Bibeln.
❖ Det finns manligt och kvinnligt – självklart för 10 år sedan, måste förkunnas idag.
➢ Jesus säger det (Mark 10:6-8)
➢ Del av skapelsen från allra första början (1 Mos 1:27 & 2:24)
➢ Skapat så för ett särskilt syfte, att ära Gud.
▪ Gud skapar unika människor, Manliga människor och Kvinnliga människor.
▪ Detta är inte bara en praktisk funktion för att avla barn, det är en djupgående mening i
hur vi är bärare av Guds avbild.
❖ Guds ursprungliga syfte var mycket gott!
➢ Allt skapat mycket gott (1 Mos 1:31)
➢ En sak var inte gott, vad var det (vänta med texten) (1 Mos 2:18a).
➢ Gud skapade en hjälpare (parakleitos) (1 Mos 2:18b)
❖ Syndafallet drabbade olika (3 Mos 16-19)
➢ Kvinnans dom: Hemmet, barnen, relationer
➢ Mannens dom, Förvaltarskap, arbete, försörjning.
➢ I historien syns det tydligt, inte minst i könsförtryck av olika slag.
❖ 4 synsätt, 2 världsliga och 2 kristna
➢ Chauvinism – Kvinnor är underlägsna
➢ Feminism – Könskamp, social rättvisa, reglering.
➢ Egalitärism = Män och Kvinnor är både positionellt och funktionellt lika.
➢ Komplimentärism = Positionellt lika men funktionellt olika.

6.3 Jämlika, men inte jämställda. (Kol 3:18-19)
❖ Jämlikhet (här) = Lika värde, lika position inför Gud, lika position i Guds rike, lika älskade.
❖ Jämställdhet (här) = Lika funktion, lika gåvor, lika social ställning, lika ”rättigheter”.
❖ Bibelns språkbruk är komplimentärt (Kol 3:18-19, 1 Pet 3:1-7)
➢ Män och kvinnor är i grunden olika men jämlika (Mark 10:6-8)
➢ Vi är i samma grad Guds avbild, men på olika vis (1 Kor 11:7-12)
➢ Vi är i samma grad fallna, men med olika bördor (1 Mos 3:16-19)
➢ Vi blir på samma vis frälsta, men till olika roller.
❖ Vad innebär det att vara man respektive kvinna? (Ef 5:22-33)
➢ Observation 1: Äktenskapet åskådliggör Kristus relation till Kyrkan (v.32)
➢ Observation 2: I det dramat så tar mannen efter Kristus (v.25) och Kvinnan tar efter Kyrkan
(v.22-23)
➢ Observation 3: Primärt ansvar (inte exklusivt ansvar) för initiativ och ledarskap i hemmet
ligger hos mannen, på samma sätt som Kristus initierar och Kyrkan responderar.
➢ Observation 4: Ingenting i texten handlar om rättighet eller makt utan om ansvar och
självuppoffring (v.25). Det finns ingen förödmjukelse i kyrkans underordnande under Kristus.
➢ Ett sådant ledarskap involverar en förståelse av att ta primärt ansvar för vårdande
försörjning och ömsint beskydd.
❖ Bibliskt ”huvudskap” (Headship) = Gudomlig kallelse att ta primärt ansvar för kristuslikt tjänande
ledarskap, försörjning och skydd.
❖ Bibliskt ”underordnande” (submission) = Gudomlig kallelse att ära och bekräfta ett sådant
ledarskap och hjälpa till att stödja det genom vars och ens unika gåvor.

6.4 Barn och föräldrar (Kol 3:20-21)
❖ Ett av budorden med löfte om välgång och långt liv.
➢ Hedra föräldrar
➢ Samma blid ges här: Ledarskap och underordnande
❖ Förbud mot maktmissbruk – Viktigt!
➢ Det finns så mycket synd bland fäder, vi är trasiga män.
➢ Det finns så många trasiga barn till trasiga fäder, som sen får trasiga barn.
➢ Gud vill upprättelse i familjer!¨

6.5 Anställda och arbetsgivare (Kol 3:22 – 4:1)
❖ Slavar i den här kontexten = livegen men del av hushållet = ofri.
➢ Närmast motsvarande lönearbete, med skillnaden att slavar inte kunde byta arbetsgivare.
❖ Arbeta uppriktigt och helhjärtat
➢ Det finns en inneboende belöning i ett väl utfört arbete
➢ Det finns också en himmelsk belöning att vänta för den som är trofast.
❖ Arbeta för Herren.
➢ Det ärar Gud när vi arbetar hårt och gör vårt bästa.
➢ Det lyfter Guds församling när vi får ett rykte om att vara hårt arbetande och pålitliga
➢ Ingen mänsklig framgång spelar roll för Gud, han bryr sig inte om resultat. Men din goda vilja
och dina ansträngningar spelar stor roll.

6.6 Avslutning: Världen är trasig, människor är trasiga, men Gud har en vilja och en
avsikt.
❖
❖
❖
❖

Välj att vara en del av Guds avsikt.
Det finns en djup välsignelse i detta, som du missar om du väljer att se bort från Guds avsikt.
Detta handlar inte främst om rätt eller fel, utan om att välja att lyssna och att lära av Gud.
Gud har ett bättre liv som väntar dig om du vill ge dig hän till att följa hans vilja för ditt liv och för
dina relationer.
AMEN!

